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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 «ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب
 .ةنكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ

 تاعوضوم نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي

 تادرفملا راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم

 خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف :ةّيساسألا
 تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبآل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهَّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم «جّردتت
 ذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ ؛لفطلا نهذ

 ةييرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا ةياهن يف ءهنكمتو ديرجتلا
 ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو

 ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا

 .ءاضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا
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 بكترالا
 ةافخاُئسلاَو

 قلظُممريبلأرؤكدلا : ةّياكجلا َداعا

 ها
 ةدوطشاك 0 كا ةبنك هه مام



 هتمالّسلا ينأتلا يف»

 «!ةمادْنلا ةلّجعلا يفو

 َةافْحلُسلا ُبِطاخُي عيرَس وبأ ُبّنرَألا ناك اذكه
 اهظيُيل كلذ ُلَعْفَي ّناك .اهلباق امَّلُك ةساّيَم
 .ءيطَبلا اهرْيَس نم َرَخْسَيو
 ةساّيم ٍقيرَط يف ُعَضَي اًضْيَأ عيرَس وبأ ناك ام اًريثَك
 ثناكو .ِتاتاّنلا ٍضعَب َءارّو يفّتْحَي بو ٌسح َةَقَرَو

 .ةئيطتلا اهيَيْشِوب ٌسَّكلا ٍةَقَرَو نم ُبرَتقَت ةساّيَم
 دمام يخيم

 لوصولا ىلع َتَكَشْوَأ دق نوكت َنيح نكل

 5 7 6 خ2 ع
 ٍتاتابنلا ِءارَو نم رفق دق عيرَس وبأ نوكَي ءاهيلإ

 اهب َضَكَرو اهيامأ نم ٌسّكلا َةقَرَو َفَطَتْخاَو
 .اًمحاض

 ةساّيم ِءارَو نم عيرَس وب َلَّلَسَت ماّيَألا ٍدَحَأ يف
 امَّدنِع .اهَعَرْفَأف اهّمامَأ َةْجَف َرََق َمُث ءلْهَم ىلع

 ُهَتلْعِف ُرٌرَكُي َراص اهُفيخُي كلذ نأ عيرَس وب َفَرَع
 .ِنْيَنْرَم وأ ٍرْهْشلا يف َةَرَم





 .عيرَس وبأ ِتافَّرَصَت ُلوَتْحَت ةساّيم ْدْعَت مل

 روزززلا اهقيدَصو ةرْمَس ةرأقلا اهيقيدَّصل ْتَلاق

 «.هّلك اذهل اَّدَح ْعَضأس !ىفككو انه ىلإ» ءرودْنَغ

 (؟َفيَك١ «مالكلا ةليلقلا ةرقق ةرأَقلا ِتَلَأَس

 «!ةُنِكْسْيِس اذه .قابسي يف ُهاَدَحَتَأس» سا رع



00 0 0 
 ْنكل «معن...ن...ن ءالئاق رودنغ روزززلا َمتْمَت

 ؟...ثنأ َنيِمَّلْعَت امك ءنأو .هِتقَبَس اذإ هتينكْسُت

 ءروب2ج ةهدرمع عع معلم 5 2م
 هَمالَك تلّمكأو هدعاست ةرَُمَس ةرآفلا ٍتعّرسأ

 (.ةئيطي» دلئاق

 (؟اًضْيَأ امثنأ» «تّلاقو ةساّيَم ِدْجَو ىلع مكألا اد



 ةرأقلاو رودْنَغ روززّزلا ءِناَقيِدَّصلا َتَكَس اذكه

 .ناك ام يف َناَئَّدَحَتَي ادوعي ملو «ةرْمَس

 ُنََمَتَت ثئاك .ةّقاش ٍتابيرْدَتب ُموقت ةساّيَم ْتْآَدَي

 .هرخآ ىلإ ٍلْفَحلا ٍلَّوَأ نم ُضُكْرَت «حابَص 10

 ٍرخآ ىلإ لم الو ِرْجَفلا عم اهَضْمَ ُأَديك ثئاك
 هاتي رودْنَغ روززُلا ناك .رّْظلا َد َدعب ال ٍلْقَحلا

 يأ ْنُكَي مل ْنكل يار ةرْمَس ةرأقلا ٍتناكو



 وبلا

 ةساّيَم ىأَر امّلُك عيرَس وبأ ناك ءىرخأ ةيحان نم

 ٍتنأ» ءاهل لاق مَْي ٌتاذ .ُكَحْضَي ُضُكْرَت

 «؟َنيِقباسَتُملا َنيِب أطبألا

 انأ !ىفْكَي اذه» ةبِضاغ ةساّيَم ْتَباِجَأ

 (.قَباسَتَِل .ٌةزهاج



 روزززلا َقِهَّشو ءاهقير ةرْمَس ةرآقلا ِتَعَلَتْبِ

 نم ِهِرْهَظ ىلع َبَلَقْلا دقف عيِرَس وبأ امأ .رودْنَع
 .كَحَضلا دش

 يأ يف ٌرِضاح انأ ؟انأو ٍتنأ ؟قابس» كّهِقْهَقُم ّلاق

 «!نامّر ّيأو ٍناكَم

 اي 0 2 تنأأ» ,الئاق قْودنَع ووو َمَتْمَت

 «...هّنِإ َنيِمَّلْعَت امك هّنِإ ؟ةساّيَم

 «.عيرَس»١ ةلِئاق رودْنَغ َةلْمُج ةرْمَس ةرأقلا ِتَلَمْكَأ

 ْتَدَخََنا ٍدَق تاك ةساّيَم نأ اًحِضاو ادب ْنكل

 ُتابَعلا» ءُتَلاَقو ءاهّرارق

 ةيشولا نع ُضّوَعُي
 «.ةئيطبلا





 ريس ًادْبَت نأ ةساّيم ىلع ناك .قابّسلا مْي ءاج
 9 يف قابلا يقالطا طق ىلإ َلِصَتِلاًرْجَ
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 ِدّدَحُملا

 اهتقيدَصو رودنغ روزززلا اهقيدَص اهاجَر كانه 75 ِ ماع 6 00 2

 انه ْتّلاق اهّنكل ءاهيأَر نع َجْرَت نأ ةرمَس ةرأقلا
 «.ةئيطبلا ةيشِولا نع ٌُضّوَعُي ُثاِّتلا» ءاَضبَأ

 نأ ِنْيَقِباسَتُملا ىلع ناك .قابّسلا ُقيَط يع

 ٍ نأ مَ ةرواجُم ةباغ َلْوَح ارودّيو هلت اَمَّلَسَتي

 .ٍقالطْنإلا ةطَقُت لإ كلذ دعب ادوعُي



1 5 

 7 اا ةراقلاو رودْنَغ روزّرلا َرَكَذَ

 ِرَرَجلا ّنم اًضْوَح ٍقابّسلا ٍقيرَط يف نأ
 هنكل «ٌعيرَس عيرَس وبأ .ِءام ةكزبو
 ول مهو يا 0 جره ف مه[
 (ٍروُبَص ريغ) ٌرجَضو قّمحَأ ْبْنْرَأ

 .ُهؤاهْلِ ُلُهْسَي
 «ِقيمَع ريكفت دعب ةرْمَس ةرأقلا ِتلاق

 ) .بابّذلا ًةدَراطُم َّبِحُي عيرَس وبأ»

 .ةطخ ىلع ِناقيِدَّصلا ّنَمَتا اذكهو





 لق 5 ٌتاناوّيَحلا ِتاك ٍقالِطْنإلا ٍةطَقُن دنع

 نع اًبئاغ ْنُكَي مل .قابّسلا ىلع َجَرَمل ْتَعَمَتلا
 تناك وتلا ةرأقلاو رودْنَع نوُْرُرلا الإ عْمَجلا

 رودْنَغ َناكو ٍرَّرَجلا ٍضْوَح ىلإ ْتَضَكَر دق ةرْمَس

 .ًةبابذ ملكي

 «!قالِطا «دادغتْسا وّيهت» .عاص

 َنوكت نأ َلْبَقَو .قعالا ىسلأب مير ربأ 8

 قو رمال بارطش درا تقع تشم دق ةَساّيم

 .لَتلا ىلْعَأ ىلإ ٍقيِرَّطلا ففضِن

 يِلِصَت نأ ِكَدْهج يلَمْعا» ءاكِحاض َكانُهم نم حاص

 (!اَدَغ ال َمْويلا

 ىلإ ّلَصَو دق عيِرَس وبأ ناك نيا مشي البو يف

 ةساّيَم امأ .ٌرَحآلا ةَبناج ُلِْنَ ًاَدَبَو لعل ىلْعَأ

 .هلَمْسَأ نم ام ٍناكَم ىف ُلاَزَت ال ثتتئاكف



 ضْوَح يف ةرْمَس ةرأقلا تناك «انْنَألا وذه يف

 ضْرَألا ِتََّبت .ٍطاشتو ٍةَمِهب ُلَمْعَت ِرّرجلا
 يف اهْتَعَضَوو ِتارّرَجلا نم اَدَدَع ْتَجَرْخَتْساَو

 نل عيرَس وبأ نأ ْمَلَْت ثناك .عيرَس وبأ ٍقيرط
 نأ ريغ نم ِتارّرَجلا راوجب ٌرُمَي نأ َعيطَتْسَي

 .اهّدنِع فقوتي

 عيرَس وبأ َلَصَو ٠ .ٍلْغِفِلاب ّلَّصَح ام وه اذه

 4 .ةأجَ اهَدنع َفْقَوَت ٍتارّرَجلا ىأَر امّدنِعو



 ّتْفَو يدْنِع ارّرَج» ءعاص

 تناك .ٍلكألاب أدب َمُث «!ٌريك
 .لَكأو ٌلَكأف .تابّيَط تارّرَجلا

 . شّطعلاب ّسَحَأ اهدعبو

 برو ءاملا ةكزب ىلإ كَ



 ' در لش ةرارحلاو .ءامّسلا ىف ةيلاع مشا تناك

 (ُةَدَتْمُم) ةفراو ِنْتٌةرَجَش ءاملا ٍةكْرب راوج ىلإ َناكو

 هدنعو ءُشِعْنُمو ٌفيطل اهَتْحَت ٌسولُجلاو ءِلالّظلا

 .ٌقئاقد َكانُه َحيرَتْسَي نأ نم َسأَب الف ٌريِثَك ٌّتْفَو

 نآلا تَلَصَو دق نوكت ال ةسائم» ةريبقت ىف لاَ
 «.ّلّتلا ىلْغَأ ىلإ ةفاسُملا ِفَضَتْنُم نم َرَثْكَأ ىلإ

 يف ٌراط دق رودْنَغ روززْزلا ناك عانثألا هذه يف

 ادّدَمَتُم هآر .ّلَصَو َنيأ َفِرْعَيل عيرَس وبأ ِهاجَنا

 مستني حارو هْيَْيَع ضَمْعَأ دقو ٍةرَجَّشلا َتْحَن
 دخأو ةرجشلا ىلع رر دنع فقر ردم ةماسملا
 د ووو
 .ئداه ٍِفيِطَل ٍتْوَصِب ُدّرَعُي





 ديملاو ٌدتمٌملا ٌلظلاو ٍشِْنملا ميلا َعَم

 عيرَس وبأ وعش :ةمعاتلا ةيعألاو ٍةنآلملا

 امّدنِعو .ْموَنلا ُهَبَلَع ام َناعْرُسو ءِديِدََش ٍساعُتب

 .بورُعلا يف ْتَدَحَأ دق ٌسْمَّشلا ِتناك ظَقْيَتْسا



 لازأ ال .ةريبك ٍةعزشب ضُكرأس» وسفن يف لاق
 َمِْهَأ نأ ىلع اًرواق

 « .ةئيطَبل لا ٌةاَفْحَلَسل سلا كلت

 ٍةطْقُن نم َبَرَيفا امَّدنِع .ةعْرُس ىصْقأِب َضَكَر

 نع ُدعْبَتاهتأو َُْقَبَس دق ةساّيم نأ ىأَر «ةيادبلا
 .ٍراتْمَأ ًةفاسَم ٍقابّسلا ةياهن

 هسْفَت ىف ّلاقف ءضُكَرلا ةَّدِش نم ْثَهْلَي ناك هّنكل

 نأ اًرداق ٌلازأ ال .اهيف ٌحيرَتْسَأ ٌةظْحَل يدنع»
 «.اهّلْبَق َكانُم ّلِصَأ



 ه 4 <28 سمعو < وو د سام 8 3
 ثّدخأ َةَأْجَف .ةَسافْنَأ طِقَتلَيِل عيرَس وبأ َفقَوَت
 5 وه كه ورع يع

 ةدّراطم ٌبِحي عيرَس وبأ ناك هنذأ ىف نزت ةبابذ

0 

 .ٍةعْرُس ىصقأب اهءارّو عيرَس وبأ

 ءاهنع هرظكو ةرْيَكشلا ىلع طق ةبابذلا تار

 ْثَقَمْخا مث .اهيلع ُرِدْقَي الو اهُقِحالُي عيرَس وبأو

53 





 نأ ُكِشْوُت ةساّيم ىأَرف هّلْوَح عيرَس وبأ َتْقَلَت مد

 هّنكل «حيّرلا ٍةعْرْسِب ٌضُكَر !ةياهّتلا طخ را

 !ًطخلا ترانا لف تناك ةساسف ارخاتم ضن

 اي َةَمِلَك ِكنم ٌديرُث» ءاهّلُك تاناوّيَحلا ِتَقَتَم

 (!ةساّيَم



 عيرَس وبأ ىلإ رعت نأب ْتْقَتكا ةساّيَم ّنكل
 ةيشملا نع 0 ثابثلا» «تلاقو ةمستم



 «ّلاقو «ةرْمَس ِةَرَأَقلا ىلإ رودْنَغ روزززلا َتَقَتْلا
 © .ءاندضأ نم ةدعاسملا نم ٍءَْش َعَم١

 «ةلانذ و 1 ةردع كلاكر

 اهل ُلُقَي ْمَلف ءاَدج اهِسْفَت نع ًةيضار ةساّيَم تناك
 .ةلايذلا يلف امو هب اماق اًمع ايش ناي دصلا

 هاَّدَبَأ كلذ َدعب ةساّيَم ٌقياَضُي ْمَلف عيرَس وبأ اَمأ

 «ةٌؤاهْلِإ ُلُهْسَي اًرِجَضو اًعيِرَس ُلازّيال ناك هّنكل
 .ةافْحَُس سيكو بَ ِرْمَألا ةباهز يف وهف
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 اهب ٌقّلعَتو لايجألا اهتّلقانَت تاياكح يه ةبوبحم ةّيئارث تاياكح
 .اهريدقتو اهّبُح ىلع اوأشتو «ليج دعب اًآيج لافطألا
 .نيصّرو قّوشُمو لْهَس يبرع بولسأب تاياكحلا هذه تيب

5-0 
 بول ىلع ةجهّبلا ءافضإ يف دعاس ةعيدّب ةنّولُم موسُرب تنير

 ٌدِعاسَتل م ّماَتلا لكّشلاب تطبُضو .مهتليخأ ٍزْفَح يفو لافطألا

 .ةميلّسلا ةءارقلا ةكلَم باستكا ىلع ةسردملا يف انءانبأ

 حاسمّتلاو ساتمتلا ٠ ركُلا راج عاجلا ُدَس'

 0 ميظتلا لّبطُلا ُدوّثلا »

 . فُهَكلاو دّسألا ٠ رأقلا ٌُسورَع «
 تاّيَحلا داِّيَص » سوبعلا ُكِلَملا ه

 بنرألاو ٌدَسألا ِرِطاَّشلا بترأآلا »

 حِلاّصلا ُكِلَملا .٠

 روّرملا ُبحاَو
 قاقلاو ِبّلَّْللا ٠ ةئالثلا ءاقدضألا ٠ قّرزألا ُبلْمَتلا ٠

 0 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 0 انما  تدومقات تناتنبل ةبتكم ميش اا11| 000
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